DOPORUČUJEME:

Fever Tree Tonic
– Mediterranean Tonic Water
0,2 l

65,-

Má jemnou květinovou chuť obohacenou
esenciálních olejů z květin, ovoce a bylin
z Provence a Sicílie. Jeho dokonalost se projeví
smícháním s kvalitním
ginem.

Kinley Rose
0,25 l

GIN
Beefeater 24
(Velká Británie)
0,4 cl

110,-

Beefeater 24 je super prémiový gin s dokonale
vyváženou chutí. Obsahuje 12 vysoce kvalitních
rostlinných složek, jako jsou například ručně
loupané grapefruity, kůra ze sevillských
pomerančů nebo japonský čaj Sencha.

55,-

Značka Kinley, určená především dospělým,
byla začátkem sedmdesátých let představena
jako značka vhodná pro použití při přípravě
míchaných nápojů. My ho doporučujeme
v kombinaci se skvělým osvěžujícím jahodovým
ginem Beefeater Pink. Toto spojení nám vytvoří
osvěžující letní drink.

Beefeater Blood Orange
(Velká Británie)
0,4 cl

70,-

Po vydestilování se do ginu Beefeater
Dry přidávají přírodní esence červených
pomerančů. Beefeater Blood Orange se
vyznačuje výraznou vůní a chutí krvavých
pomerančů, současně v něm ale zůstavají
jasně rozpoznatelné tóny jalovce.

Beefeater Pink
(Velká Británie)
0,4 cl

70,-

Začíná destilací ginu Beefeater Dry a pokračuje
přidáním přírodních jahodových esencí. I když
se produkt vyznačuje výrazným ovocným
jahodovým aroma, má charakteristický závěr
s tóny jalovce.Ovocné chuti je dosaženo, aniž
by tím utrpěla vynikající kvalita ginu, s použitím
výhradně přírodních esencí. Beefeater Pink je
delikátní a osvěžující gin.
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G´Vine Florasion
(Franice)
0,4 cl

130,-

Roku Gin
(Japonsko)
0,4 cl

110,-

Luxusní francouzský gin boří všechna pravidla.
Stojí na základu skvělých bílých hroznů
z oblasti Cognac a pečlivě vyladěné bylinné
kompozici, která obsahuje i vzácné květy vinné
révy. Výsledná lahůdka voní po hroznech,
citrusech a kardamomu. V příjemně nasládlé
chuti se hrozny snoubí s bylinnými tóny,
citrusy, zázvorem a trávou s lehce minerálním
základem.

Roku v japonštině znamená šest, právě proto
je základem pro tuto lahev šestice výrazně
japonských surovin: za jaro listy a květy
sakury, za léto čajové lístky sencha a gyokuro,
za podzim japonský pepř Sansho a za zimu
yuzu.A protože jde pořád o gin, atypické
ingredience doplňuje ještě klasická osmička
macerovaných surovin: jalovec, koriandr, kořen
a semena anděliky, skořice a kůra pomerančů
i citronu.

Malfy
– Limone, Noc Arancia, Rosa

Saffron

(Itálie)
0,4 cl

120,-

Výrazný jalovec, jemný nádech citrusů
a květinových tónů. Destilace Malfy Gin se
připravuje v palírně ve městě Moncalieri na
severu Itálie – oblasti, která je proslulá výrobou
nejrůznějších vín a destilátů. Giny vybočují
zejména způsobem jejich přípravy. Využívá
se zde totiž tzv. vakuová destilace. Probíhá
ve vakuu, díky čemuž je k dosažení bodu varu
základního alkoholu třeba nižší teploty. V praxi
to znamená, že použité bylinky, ovoce a koření
se mnohem méně zahřívají a nedochází tak
k výraznému narušování jejich molekulární
struktury, což se projeví ve výraznějším aroma
a chuti. Gin Malfy Vám nabízíme ve třech
příchutích: Citron, Grep a Pomeranč.

(Francie)
0,4 cl

130,-

Gin obsahuje směs osmi bylin, hlavně jalovec,
pak také šafrán, po kterém se gin jmenuje,
další ingrediencí je koriandr, pomerančová
a citrónová kůra, andělika, iris a fenykl.
Jde o ručně vyráběný, malosériový a velmi
specifický gin.

Tanqueray No Ten
(Velká Británie)
0,4 cl

130,-

Prémiový Gin Tanqueray No.10 představuje
vznešenou chuť s jemnými tóny čerstvých
citrusů (grapefruit, pomeranč, limety), ručně
sbíraných bylinek a pečlivě přebraného
jalovce.

Bombay Sapphire Gin
(Velká Británie)
0,4 cl

90,-

Suchý gin v britském stylu v sobě snoubí
deset pečlivě vybraných bylin z celého světa.
Má výraznou chuť tradičního jalovce, kterému
dělá společnost andělika, mandle, citronová
kůra, skořice Cassia, kosatcový kořen, pepř
Cubeb, grains of paradise a lékořice.
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